
EMISSÃO DE BOLETOS E CERTIDÕES ONLINE

Com o propósito de informatizar o sistema de geração de guias e certidões, a

Prefeitura  Municipal  de  Igarapava  passou  a  adotar  a  emissão  de  débitos  e

informações online, trazendo diversos benefícios para os contribuintes.

A  informatização  permite  uma  maior  agilidade  nos  processos.  Com  a

automação de diversas atividades, há um aumento na eficiência. Isso beneficia quem

faz a manutenção, por passar a realizar um trabalho com maior qualidade. Além de

facilitar para os cidadãos, que podem retirar os débitos e certidões de forma online,

até mesmo pelo “Smartphone”, em vez de comparecer presencialmente à Prefeitura.

Abaixo, com o intuito de auxiliar o contribuinte no acesso ao sistema, foi

elaborado um passo a passo detalhado para sanar as possíveis dúvidas no momento da

utilização do serviço.

O passo a passo está dividido em 3 (três) pontos específicos, sendo estes: 1.

Acesso ao sistema, 2. Geração de Guias e 3. Geração de Certidões.



1. ACESSO AO SISTEMA

Para acessar o sistema de geração de guias é necessário que o contribuinte

acesse  o  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Igarapava,  na  coluna  “SERVIÇOS  AO

CIDADÃO”, clique em “SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO”.

Após adentrar no sistema de arrecadação o contribuinte deve selecionar uma

das  opções  do sistema,  “IMOBILIÁRIO” (para  débitos  relacionados  ao  imóvel,

IPTU...), “MOBILIÁRIOS” (para débitos relacionados à empresa, ou ao trabalhador

autônomo,  ISSQN,  Taxas,  Aluguéis)  e  “CONTRIBUINTE” (Para  débitos

relacionados ao contribuinte pessoa física).



2. GERAÇÃO DE GUIAS

Para que o contribuinte consiga gerar as guias referente à seus débitos, seu

cadastro  deve  estar  completo  e  atualizado,  isto  é,  contribuintes  com  cadastros

faltando, CPF, endereço incompleto, não conseguirão retirar as guias.

2.1 Geração de guias “IMOBILIÁRIO”

No acesso ao “Imobiliário” o contribuinte deve ter em mãos o “cadastro do

imóvel”, um código de 9 (nove) dígitos que está disponível no carnê de IPTU ou na

escritura do imóvel.

Após digitá-lo e acessar, basta entrar em “DÉBITOS EM ABERTO”.

Acessando  o  campo  “DÉBITOS  EM  ABERTO”,  basta  selecionar  os

débitos que serão pagos e clicar em “GERAR BOLETO”.



2.2 Geração de guias “MOBILIÁRIO”

No acesso  ao  “Mobiliário”  o  contribuinte  deve  ter  em mãos  a  “inscrição

municipal”, um código de 8 (oito) dígitos que está disponível no carnê de ISS/TXL,

ou em qualquer  nota  fiscal  emitida  pelo  contribuinte,  a  inscrição tem o seguinte

modelo, “0123-21/45”, sendo os números depois do traço e antes da barra referente

ao ano de abertura da inscrição.

Assim como no  módulo  anterior,  pós  digitá-lo  e  acessar,  basta  entrar  em

“DÉBITOS EM ABERTO”. Acessando o campo , basta selecionar os débitos que

serão pagos e clicar em “GERAR BOLETO”.

2.2 Geração de guias “Contribuinte”

Para  acessar  o  “Contribuinte”  o  cidadão deve informar  o  CPF (se  pessoa

física),  ou o CNPJ (se  pessoa jurídica),  adentrando no sistema,  serão informados

todos os débitos relacionados ao CPF ou CNPJ, todos juntos (ISSQN, IPTU, Taxas,

Aluguéis).

Assim como no  módulo  anterior,  pós  digitá-lo  e  acessar,  basta  entrar  em

“DÉBITOS EM ABERTO”. Acessando o campo , basta selecionar os débitos que

serão pagos e clicar em “GERAR BOLETO”.

3 GERAÇÃO DE CERTIDÕES

As  certidões  são  divididas  em,  “Certidões  Mobiliarias”  e  “Certidões

Mobiliárias”.

3.1 Certidões Imobiliárias

Para retirar as certidões imobiliárias é necessário que o contribuinte siga o

mesmo caminho do “ítem 2.1”  acessando o  imobiliário.  Lá  ele  terá  as  seguintes

opções de certidão, “CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS” (Relativo ao IPTU,

e demais débitos vinculados ao imóvel), “CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA” (verifica

se  o  imóvel  existe  e  se  é  inscrito  no  Município)  e  “CERTIDÃO  DE  VALOR

VENAL” (Informa o valor venal do imóvel, no ano corrente).



Para retirá-las, basta selecioná-las e clicar em imprimir. No caso da “Certidão

Negativa  de  Débitos”,  está  somente  sairá  se  o  contribuinte  não  possuir  débitos

vencidos, e após o pagamento ou parcelamento destes, a mesma sairá em 24 horas.

3.2 Certidões Mobiliárias e outros

Para retirar as certidões mobiliárias é necessário que o contribuinte siga o

mesmo  caminho  do  “ítem 2.2”  acessando  o  mobiliário.  Lá  ele  terá  as  seguintes

opções  de  certidão,  “CERTIDÃO  NEGATIVA  DE  DÉBITOS” (Relativo  ao

ISSQN, Taxas e demais débitos vinculados a empresa ou ao trabalhador autônomo) e

“CERTIDÃO  DE  CANCELAMENTO” somente  podendo  ser  emitida  por

contribuintes que já cancelaram sua inscrição municipal. Também é possível que tirar

os  “DADOS  CADASTRAIS”,  contendo  todas  as  informações  que  a  empresa

repassou a Prefeitura (ramo de atividade, endereço, se esta ativa ou não, etc..).



Para retirá-las, basta selecioná-las e clicar em imprimir. No caso da “Certidão

Negativa  de  Débitos”,  está  somente  sairá  se  o  contribuinte  não  possuir  débitos

vencidos, e após o pagamento ou parcelamento destes, a mesma sairá em 24 horas.

ACESSO DIRETO: Clique Aqui.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DIVISÃO TRIBUTAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

http://138.117.189.204:8080/servicosweb/paginas/loginItbi.jsf



